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A Közgyűlés Rendje 
 

2015. február 15. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

 

1. Közös ének: 506: 1, 2, 3  

 

1. „Mélyen meghajlok ím színed előtt. Töltsd ki kegyelmedet, öntsd ki erőd! Mester előtted a a 

porba esem, Mindenbe’ mindenem légy tenekem: Mélyebbre benned mélyebbre még, Nem kell a 

földön semmi egyéb. Krisztus, a szívemet tárom eléd, Élet vagy nékem és nyereség!  

2. Mélyebben, mélyebben, kérlek azért, Öld meg, oh, Jézusom, bennem az ént; Nem vagyok méltó, 

hogy gondolj reám, Ámde tudom, hogy meghallod imám: Mélyebbre benned mélyebbre még, Nem 

kell a földön semmi egyéb. Krisztus, a szívemet tárom eléd, Élet vagy nékem és nyereség!  

3. Mélyebbre szállva, följebb visz utam, Míg csak elédbe nem érek, Uram. Hordva keresztem a 

lábad nyomán, mennyei dics jön a szégyen után. Mélyebbre benned mélyebbre még, Nem kell a 

földön semmi egyéb. Krisztus, a szívemet tárom eléd, Élet vagy nékem és nyereség!  

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2014. február 16-i közgyűlések jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek elfogadása. 

 

4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása.  

 

5. Aktuális témák:  - hálaadások  

- célok, szándékok  

- szolgálatok, szolgálók. 

 

 

  

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló 2014 évről 
 

„Veled van Istened, az ÚR, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül 

neked”. Zofóniás 3:17 

 

Hiszem, vallom, és egyre világosabban tapasztalom - Isten nem statikus, hanem dinamikus, állandó 

változást generáló, élő személy! Miközben az alap ugyanaz marad, az építmény változik. Olyan ez, mint 

amiképpen a 3 éves emberre nem lehet ráismerni, ha mellétesszük a 43, vagy még őrá sem ha 

összehasonlítjuk a 83 éves képével. Bizonyosan vannak megegyező vonások, amiből ki lehet találni, de a 

változás egyértelmű.  

Ilyen Isten egyháza is, és ha nem ilyen, akkor nem követi Isten útmutatását. Az egyháznak nem a változó 

világ képére kell változnia - nagy kisértése, hogy ezt tegye -, hanem a változó világban megértenie az Isten 

aktuális akaratát és ahhoz, arra a képre átformálódni.  

Mi is egy ilyen átformálódó egyház vagyunk - miközben alapértékeinket megtartjuk, azokhoz 

ragaszkodunk. Biztosan vannak, akiknek a változás, változtatás mértéke túl csekély, és vannak, akiknek túl 

sok; de egy biztos: változunk.  

A gyülekezet összetétele, a szolgálatok, a közösség megélésének módja, fajtája feltétlenül 

hangsúlyeltolódásokat mutat - és ezekre figyelni és időben, helyesen reagálni kell. Szeretnénk nyitott 

szemmel járni, és imádkozunk olyan megújulásért, amely nem söpri le a múlt értékeit, hanem azokon 

építkezve hoz fel mindenkit megörvendeztető új értékeket. „Ezt mondja az ÚR: (…) Ne a régi dolgokat 

emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd 

megtudjátok!” (Ézsaiás 43:18-19) Miről van szó? Néhány példát hadd említsek.  

A Női Kör munkája nagyon fontos része közösségünk életének, áldott, közösségépítő szolgálat. De 

ebédeink, bazárjaink látogatottsága - ha egészen kismértékben is - csökken, mert az azokat látogatók 

számaránya fogy. A fiatalabb, gyermekes családok többségében nem maradnak ott, nem jönnek el, csak ha 

anyák- vagy apáknapja, vagy karácsonyi ebéd van és gyermekeik szerepelnek. Akkor viszont olyan sokan 

vagyunk, hogy nem férünk el, úgyhogy azt fontolgatjuk, hogy 2015. évi karácsonyi gyermekműsorunkat, 

ebédünket, azaz advent utolsó vasárnapi szolgálatunkat esetlegesen áthelyeznénk a Magyar Házba, mert 

olyan nagy az érdeklődés. Ezzel szemben hagyományos nagyvacsoránk, illetve annak utódja, ünnepi 

ebédünk látogatottsága lecsökkent.  

Anyagi értelemben a Női Kör áldozatvállalása továbbra is meghatározó, de arányaiban csökkenő - 

miközben a gyülekezeti adakozás növekszik. 2014-ben 23 alkalommal volt az adakozás $1000 felett, sőt, 

húsvétkor és karácsonykor csaknem, illetve éppen $2000, egy átlagos alkalommal pedig $996. Ez azt 

jelenti, hogy a gyülekezet anyagi felelősségvállalása, áldozathozatala növekszik.  

Hála érte Istennek, hogy a bibliaórai alkalmak mellett a gyülekezeti csendesnapok is áldásosan 

működnek, amely a lelki növekedés jele.  

A Lélek indítását követve próbálom megújítani az istentiszteletek formáját is: a kivetítéssel kísért 

igehirdetések bevezetése mérföldkőnek számít. Örülök, hogy a gyülekezet többsége pozitívan reagált erre 

az új formára - miközben a tartalom azonos!  

Máté István kántor úr több mint 15 éven át volt szolgatársam, közel 48 évig látta el azolgálatot. Nagyon 

köszönöm neki és az Úrnak sokéves munkatársi kapcsolatunkat - és kérem, Isten áldja, gyümölcsöztesse 

tovább életét, kedeves feleségével, Irénkével együtt. Lemondásával és Magyar Katalin szolgálatba 

állásával a gyülekezetnek újra kell tanulnia énekeink egy részét, hiszen Katalin dinamikusan, a kottát 

követve vezeti az éneklést - ezáltal újítva meg istentiszteletünket. 

Szeretném kiemelni és megköszönni a Presbitétium példaadó, áldozatos szolgálatát. A presbiter gyűlések 

mind istentiszteletek, ahol a Szentlélek Isten általunk munkát végez - legyen érte dicsőség Istennek - és 

utána is a gyülekezetépítés és szolgálatok végzésében mindenki adottságai, képességei szerint veszi ki a 

részét. Ez pedig a gyülekezet egészére kihat. Egyre több az elkötelezett szolgáló, aki hitben, az Úrért veszi 

ki részét, hozza meg áldozatvállalását. Köszönjük szépen! Legyen áldás életükön!  

Isten szeretete hordozza egyházunkat, alakítja arculatát, rendel ki szolgálatokat és azokhoz személyeket; 

formálja benne, általa életeinket egyen-egyenként! Jézus Krisztus győzelmes feltámadása, a bűnön és 
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halálon aratott diadala, és a Lélek vezetése legyen mindenkor alapja folyamatosan megújuló életünknek 

közösségben és személyesen egyaránt! Ő hozza el a változásra alkalmas időt, ő érint meg, ő indít - mi 

pedig imádkozzunk, hogy legyünk bölcsek, értelmesek és engedelmesek követni Urunkat!  

Szigeti Miklós, lelkipásztor 
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2014. évi krónikája 

 

- Január 1-én, kedden adtunk hálát az újesztendőért,  

úrvacsoraosztással. 

- Január 11-én, szombaton búcsúztunk el a feltámadás hitében 

Mózes Kálmnán-tól a Független Református Egyház  

templomában.  

- Január 12-én, vasárnap az istentisztelet, és közös gyülekezeti 

ebéd után a Presbitérium gyűlést tartott. 

- Január 17-én, pénteken bibliaóra volt a lelkipásztor 

otthonában.  

- Január 26-án, vasárnap közös gyülekezeti ebéden voltunk  

együtt az istentisztelet után. 

- Január 27-én, hétfőn a római katolikus temploban búcsúztunk Szolnoki Anna testvérünktől. 

- Február 2-án, vasárnap istentiszteleti szolgálatot végzett a lelkipásztor Nanaimoban is. 

- Február 9-én, vasárnap istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk. 

- Február 14-én, pénteken 99 éves  

korában elhunyt vitéz Keresztes Zoltán 

ny. magyar királyi alezredes, 

tiszteletbeli presbiterünk.  

- Február 16-én, vasárnap közös ebéd 

után tartottuk éves Gyülekezeti 

Közgyűlésünket. 

- Február 21-én, pénteken bibliaórát 

tartottunk a Dobos család otthonában. 

- Február 22-én, szombaton hirettük a 

feltámadás evangéliumát Keresztes 

Zoltánra emlékezve.  

- Március 2-án, vasárnap presbiteri 

gyűlésen beszéltük meg egyházunk 

aktualitásait. 

- Március 9-én, vasárnap böjt első 

vasárnapján úrvacsoraosztást tartottunk. 

- Március 21-én, pénteken bibliaórát tartottunk a Zathureczky házaspár otthonában. 

- Április 5-én, szombaton tartotta a Női Kör éves tavaszi bazárunkat. 

- Április 6-án, vasárnap istentiszteleti szolgálatot végzett a lelkipásztor Nanaimoban is.  

- Április 13-án, virágvasárnap ünnepén, Jézus Krisztus megváltó tettére emlékezve, bizonyságtételekkel 

és ingyenes missziói ebéddel hívogattunk Isten kegyelméhez mindenkit. 

- Április 18-án, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző ünnepére. 

- Áprplis 20-án, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk, amelyen a  

gyermekekkel együtt több mint 140-en örvendezhettünk. 

- Április 21-én húsvéthétfőn emlékeztünk Baraksó Ilona szolgálatára, életére.   

- Április 25-én, pénteken az Orbán család otthonában bibliaórai alkalmat tartottunk.  

- Április 27-én, vasárnap az istentisztelet után a gyülekezet köszöntötte a lelkipásztort 15 évi szolgálata  

évfordulóján, majd a Presbitérium gyűlést tartott.  

- Május 11-én, vasárnap anyák napján ebéddel, gyermekek műsorával köszöntöttük asszonytestvéreinket.  

- Május 18-án, vasárnap Gyülekezeti Csendesnapon voltunk együtt délután.  

- Május 23-án, pénteken Dr. Mészáros Margit adott otthont bibliaórai alkalmunknak.   

- Május 26-án, hétfőn presbiteri gyűlésen intéztük egyházunk életének aktuális kérdéseit. 

- Május 29-én, áldozócsütörtökön emlékeztünk Jézus mennybementelére. 
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- Június 1-én, vasárnap az istentisztelet után lelkipásztor Nanaimoban is szolgált.  

- Június 8-án, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének ajándékát. 

- Június 15-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben   

ezen alkalommal zárta a magyar- és a vasárnapi iskola tanévét. 

- Június 20-án, pénteken folytattuk bibliaórai sorozatunkat a Kiss család otthonában.  

- Június 29-én, vasárnap Presbiteri gyűlést tartottunk a lelkész otthonában. 

- Július 27-én, vasárnap templomunkban tartottuk éves Piknikünket.  

- Augusztus 17-én, vasárnap Nt. Szamosközi László nyugalmazott lelkész szolgálatával úrvacsoraosztás- 

sal egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre és államalapításunkra, 24-én vasárnap  

Zathureczky Csilla presbiter végezte a helyettesítési szolgálatot a lelkipásztor szabadsága idején. 

- Augusztus 25. és 29. között tartotta a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség nagysikerű gyermektáborunkat  

magyarországi Körösi ösztöndíjas fiatalok vezetésével. 

- Szeptember 21-én, vasárnap istentisztelet után tanévnyitó keretében, az alkotó jelenlétében  

megtekintettük Koltay Gábor filmjét, Szerelmem Kanada.  

- Augusztus 31-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Dombai Róbert 2 éves kisgyermeket.  

- Október 5-én, vasárnap Géczi Zoltán tiszteletbeli  

presbiter végezte a szogálatot helyettesítve a műtétből 

lábadozó lelkészt.  

- Október 12-én, vasárnap Dr. Mészáros Margit 

presbiter végezte az istentiszteleti szolgálatot. Az  

istentisztelet előtt templomunkat meglátogatta és az 

Oktatási Szövetség munkáját megtekintette Dr. Semjén 

Zsolt minsizterelnök-helyettes úr.   

- Október 19-án, vasárnap Zathureczky Csilla 

presbiter hirdette az igét lelkipásztor betegszabadsága 

alatt. Utána Dr. Mészáros Margit vezetésével 

Gyülekezeti Csendesnapon maradtak együtt a hívek.  

- Október 18-án, péteken bibliaórát tartottunk a Szigeti 

család otthonában, Hogyan imádkozzunk azokért, aki 

még nem adták át életüket Istennek?  

- Október 26-án, vasárnap az igehirdetés szolgálatát 

Szőke Szabolcs presbiter látta el. Úrvacsoraosztással 

emlékeztünk meg reformáció és új bor ünnepére - az 

úrvacsorai liturgiát már lelkipásztor végezte.   

- Október 31-én, pénteken este Nt. Dr. Fekete Károly 

reformációi biblaórán szolgált a templomban.  

- November 2-án, vasárnap az istentiszteleten Nt. Dr. 

Fekete Károly, református lelkész, a Debreceni  

Református Egyetem rektora hirdette az igét, majd a 

templomban tartott ünnepi ebédünkön előadással szolgált. 

- November 9-én, vasárnap az istentisztelet után Presbiteri Gyűlést tartottunk.  

- November 28-án, pénteken meglátogatta egyházunkat és iskolánkat Dr. Ódor Bálint nagykövet úr. 

- November 29-én, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- November 30-án, vasárnap advent kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 6-án, szombaton a lelkész szolgált a Magyar Otthon karácsonyi műsorán. 

- December 14-án, vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk.  

- December 21-én, vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

- December 25-én, csötörtökön, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi  

istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus születésére. 
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A presbitérium 2014. évi beszámolója 
 

„Akik félitek az Urat, az Úrban bizzatok" (Zsoltárok 115: 11), „azért Benned bíznak, akik ismerik a Te 

nevedet, mert nem hagytad el Uram, akik keresnek Téged.” (Zsoltárok 9:11). 

 

A 2014-es évben kilenc presbiteri gyűlést tartottunk, amelyeken a presbiterek rendszeresen jelen voltak, 

egy-két megokolt, alkalmi hianyzással. Sajnos, Miklós Szilvia családi okok miatt ebben az évben nem 

tudott részt venni a közös munkában. 

Bibliaórakat az elmúlt évben is családoknál, egyszer a templomban tartottunk, összesen 7 alkalommal. 

Szeptember és október kimaradt lelkipásztorunk betegsége miatt, decemberben egyéb munkák és 

rendezvények szervézese miatt.  

Urvacsoraosztás 8 esetben volt. Jól bevált az új rendszer, miszerint - amikor nincs két lelkipásztor -

presbiterek segítenek a bor osztásában. A megszokott szép rendben zajlottak ezek az alkalmak. 

A szórvány-szolgálatot Nanaimoban rendszeresen végezte a lelkipásztor. 

Beteg és idős testvéreink látogatását is Szigeti Miklós nt. úr intézte, most is alkalmanként presbiteri 

kisérettel. A karácsonyi külön látogatásokon ismét kis ajándék-csomaggal kedveskedtünk idős 

testvéreinknek a gyülekezet részéről, akik örömmel és hálával fogadták a figyelmességet, és köszönettel 

nyugtázták az üdvözlőlapokat, akiknek küldtünk.   

A szószéki helyettesítési szolgálatokat Szamosközi László nt. úr és presbiterek végezték a lelkipásztor 

pihenő - és betegszabadsága idején: Géczi Zoltán, Dr. Mészárors Margit, Szőke Szabolcs és Zathureczky 

Csilla. A felelősséggel, gondos felkészüléssel elhangzott predikaciókat a gyülekezet szeretettel és 

bizatással fogadta.  

Két alkalommal tartottunk Csendesnapot, Dr. Mészáros Margit szervezésével. A két évvel ezelőtt 

kezdődött hagyomány-keltő és mostmár hagyomány-örzővé váló, jó testvéri együttlétben, családias 

légkörben zajló beszélgetés megnyitja egymás felé is a Krisztusról szóló tanulás és bizonyságtevés 

lehetőségét.  

Web oldalunk mindenki számára elérhető, rendszeres frissitéséről, egyházi esményeinkről szóló 

tudósítások ismertetéséről Dr. Mészáros Margit presbiter testvérünk folyamatosan gondoskodik. 

A 2013-as évvégi (téves és azóta tisztázódott) költségvetési hiány fejleményeként a presbitérium résztvett 

egy, a központi egyház által javasolt és megszervezett beszélgetésen, amelyre ők küldtek hivatalos 

szakembert. Igazi, testvéri, segitőkész szeretettel közeledtek hozzánk. A cél: az anyagi források jobb 

felhasználásának megértése és lehető megvalósítása. Beszélgettünk az adakozás különböző lehetőségeiről 

is, hasznos kommunikációs, jól használható tanácsokat kaptunk, amelyeknek életbeléptetésén dolgozunk. 

Női Körünk ebben az évben is derekasan kivette részét a rendezvények, ebédek megvalósításában, 

köszönjük Faragó Katinak a kitartó, fáradságot nem ismerő hozzájárulását. 

Az év folyamán sokféle fejlesztésre és javításra került sor, amikről a többi beszámolókban lesz szó, és 

amely munkálatokban sokan vettek részt a fiatalok közül, lelkesedéssel, jókedvvel, odaadással, 

segitőkészséggel - köszönet mindenért. Külön köszönet Németh Zoltán presbiternek, aki fő irányítója és 

szervezője volt ezeknek a munkálatoknak. 

Szeptemberben Orbán Melinda es Zathureczky Csilla presbiterek résztvettek egy tanfolyamon, ("Elders 

Institute") amelynek témája a presbiteri szolgálat általában, a feladatokról, a vezetésről, a gyülekezetben a 

Krisztus iránti példamutató életről szólt. 

Októberben ökumenikus alkalmon vehettünk részt a Római Katolikus Egyház rendezésében, Dr. Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes úr ittléte alkalmával, aki előzőleg meglátogatta a Kálvin Magyar Oktatási 

Szövetséget. Ennek a szervezetnek a mi templomunk ad otthont. 

Novemberi ünnepi alkalmunkon Nt. Dr. Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

rektora es kedves felesége volt a vendégünk. Nagytiszteletű úr előadása "Összetartozásunk - hitünk és 

lelkiségünk tengeren innen és túl", gondolatokat ébresztő, mély hiten alapuló tanítas volt. 

November végén új nagykövetünk, Dr. Ódor Bálint tette tiszteletét templomunkban. 

Köszönetet szeretnék mondani Mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult az elmúlt évben az 

előrehaladásunkhoz. Nehéz lenne neveket sorolni, bár néhányat fentebb megemlítettem, akik oroszlánrészt 
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vállaltak a közös terhekből. De hála Istennek, gyarapodik azoknak a száma, akik bekapcsolódnak, 

integrálódnak a gyülekezeti életbe, felelősséggel és szívesen szolgálnak. 

Isten áldja meg mindnyájunk áldozatát és életét. 

Lelkipásztori, presbiteri és testvérekkel való beszélgetések alapján úgy érezzük és bízunk benne, hogy 

szükség van a munkánkra, van értelme, Isten újabb es újabb feladatok elé állít és a jövőben is célja van 

velünk. Ha rábízzuk magunkat és az Ő segítségét kérjük, megtart. 

" Akik az Úrban bíznak, erejük megújul..." (40:31), " ne félj, mert én veled vagyok... megerősítlek, sőt 

megsegítlek" (41:10), írja Ézsaiás próféta. Ehhez kérünk állhatatosságot Istentől, hitet, hogy bízni tudjunk 

Benne, akkor továbbra is velünk lesz, megerősít és megsegít, hogy folyamatosan, kitartóan 

munkálkodhassunk országa építésén.  

Zathureczky Csilla, a Presbitérium jegyzője 
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2014-es évi egyházi statisztikai adatok  

 
56 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2014-ben. 

Az 52 vasárnap mellett áldozócsütörtkön, nagypénteken, karácsonykor, és 

újév napján volt istentisztelet templomunkban.  

 

Lelkipásztor szabadsága idején, augusztusban Nt. Szamosközi László, 

gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze végezte az istentiszteleti szolgálatot, és osztotta ki az 

úrvacsorát augusztus 17-én. Augusztus 24-én, vasárnap Zathureczky Csilla presbiter 

hirdette az igét. Lelkipásztor operációja után négy vasárnap presbiterek vezették a 

gyülekezeti életét egész október hónapban. Nagyon köszönjük Géczi Zoltán tiszteletbeli 

presbiter, Dr. Mészáros Margit, Zathureczky Csilla, Szőke Szabolcs presbiterek 

istentiszteleti szolgálatait. November 2-án ünnepi vendégünk, Nt. Dr. Fekete Károly 

hirdette Isten igéjét. Ezek alapján 7 alkalommal helyettes- vagy vendégigehirdető, 49 

alkalommal Nt. Szigeti Miklós, a gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten igéjét.  

 

2014-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága kismértékben emelkedett az előző 

évihez képest. 2007-ben és 2008-ban átlagosan 47, 2009-ben 51 felnőtt istentiszteleti 

látogató volt egy alkalmunkon. 2010-ben ez a szám 45-re csökkent. 2011-ben 47, 2012-ben 

49 – 2013-ban az átlag lecsökkent 44 felnőtt igehallgatóra. 2014-ben átlagosan 46 

igehallgató volt jelen egy istentiszteletünkön  
Ezek a statisztikai számok - amelyek csak megközelítőek - azt mutatják, hogy a 

gyülekezet istentiszteleti látogatottsága kiegyensúlyozottnak mondható. Változás, hogy míg 

az elmúlt években nyáron szoktunk lenni a legkevesebben, ez tavaly fabruárban történt - 

átlag 30 felnőtt -, habár utána augusztus következik - átlag 34 felnőtt igehallgató.  2014-ben 

április hónapban voltunk a legtöbben: 58-an, 2013-ban ez a hónap decemberben volt, 53 

átlagos istentiszteleti felnőtt résztvevővel. 

Nagyünnepeinken is többen voltunk. Legtöbben 110 felnőtt volt húsvét ünnepén, és 92-

en voltunk karácsony ünnepnapján.  

Nem nagyszámú emelkedések ezek - de azt hiszem, hogy miközben a magyar nyelvű 

migráció nagymértékben lecsökkent, a nagy emigráns generációk pedig eltűnőben vannak, 

és mi szinte kizárólag a magyarul beszélő első kivándorlók felé gyakorolhatjuk 

missziónkat, Isten Szentlelkének csodálatos munkálkodása, hogy nem csökken 

nagymértékben közösségünk, hanem - ha egészen kismértékben is, de - növekszik.   

 

2014-ben átlagosan 15 gyermek volt jelen egy istentiszteleten. Ez a szám is 

kiegyensúlyozott mutató. 2013-ban átlagosan 16 gyermek, 2012-ben 17 a statisztikai átlag. 

Ez is örvendetes, hiszen 2011-ben – éppúgy mint 2010-ben – átlagosan 13 gyermek vett 

részt a vasárnapi iskolai foglalkozásokon. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a sok 

áldozatos munkát a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség vezetőinek, tanárainak és a 

gyermekek szüleinek. A magyar iskola szakszerű működése pozitív hatással van 

gyülekezetünk gyermekmissziós munkájára!  
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Keresztelés 
  

Augusztus 31-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük 

Dombai Róbert 2 éves kisgyermeket – Dombai László és Hubi 

Andrea kisfiát.  

 

2014-ben egy gyermek részesült a keresztség 

sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe tagjává 

gyülekezetünk közösségében.  
 

Úrvacsoraosztás 
 

Úrvacsorát a szokott rend szerint osztottunk ki nyolc alkalommal (újév, böjt, húsvét, pünkösd, 

új kenyér, új bor–reformáció, advent, karácsony).  
 

Temetés 

 

Január 11-én szombaton búcsúztunk hitben eltávozott testvérünktől, 

Mózes Kálmán-tól - a Független Református Egyház gyászistentiszteletén.  

 

Január 27-én, hétfőn a római katolikus templomban tehettünk 

bizonyságot Szolnoki Anna testvérünk élő hitéről, amellyel eltávozott 

közülünk. 

 

Február 22-én szombaton adtunk hálát Istennek vitéz Keresztes 

Zoltán 99 évéért és hirdettük a feltámadás evangéliumát. 

 

Április 21-én húsvéthétfőn a családdal és ismerősökkel 

emlékeztünk Baraksó Ilona szolgálatára, életére.   

 

„Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól 

fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak 

fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. Jelenések 14:3 
 

Bibliaórák 
 

Januártól júniusig minden hónapban voltak bibliaórai alkalmak 

befogadó kedves testvérek otthonában. Köszönjük Dobos Richardnak 

és Andreának, Dr. Mészáros Margitnak, Orbán Lászlónak és 

Melindának, Zathureczky Péternek és Csillának, Kiss Szabolcsnak és 

Edithnek a Szigeti családnak a befogadást. Október 31-én ünnepi 

vendégünk, Nt. Dr. Fekete Károly tartott reformációi bibliaórát a 

templomban.  

 

Csendesnapok 
 

Hálát adunk Istennek, hogy tervezett évi két alkalmunkat áldásosan megtarthattuk. Április 18-án ezzel a 

címmel, kérdéssel beszélgettünk: Mi az értelme…? - részek és összefüggések. Október 19-én - lelkipásztor 

műtéti felépülése idején - Dr. Mészáros Margit presbiter vezette az alkalmat.  
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Beszámoló a 2014-es évi kántori 
szolgálatról 

 

„Dicsérjétek az Urat!” 

 

Ez a mondat a legfontosabb éneklésünkben, ennek 

értelme és jelentősége.  

Szolgálatomban elsősorban arra törekedtem, hogy 

gyülekezetünk énekeljen, és ez igaz szívből fakadjon, 

mert ez kedves az Úr előtt. A ritmus nem elsődleges 

előtte, lehet az szép, kitartott hangokkal - különösen a 

zsoltároknál, ahogyan azok eredetileg meg lettek írva -, 

vagy kissé elsiető ritmizálással. 

Jó pár évtizeden át 1966-tól gyülekezetünk lelkesebben énekelt ismervén zsoltárainkat, dicséreteinket, 

azoknak dallamát és könnyű ütemét. Öt éve, vagy több, régi énekeskönyveink széthullottak, lapjaik 

kiestek, újításra szorultak. Erdélyből kaptunk új énekeskönyveket, melyek dallama és üteme különbözött a 

régiektől. Ebben a könyvben énekeink dallama visszatért több száz évre, amely azt jelenti, hogy 

feldolgozása énekeinknek a mai zenei elmélet szerint nem elfogadható, ezt ma már nem használjuk. 

Jelenlegi dallamaink, illetve feldolgozásaink „dur” és „moll” hangnemben vannak. Olykor akad egy-két 

pentaton hangnem is.  

Üteme énekeinknek előre haladt, meggyorsult, mely különösen zsoltárainknál nem hangzik megfelelően, 

nehezen lehet felismerni a dallamot ezáltal. Én javítottam a feldolgozásban, tehát nem használtam az új 

korálkönyvet, hogy megkönnyítsem éneklésünket, mely részben sikerült is.  

Az elmúlt esztendő - 2014 - egyik legbékésebb volt orgonaszolgálatomban a gyülekezetünkben. 

Lelkészünk távolléte alatt a presbitérium tagjai látták el a szolgálatot, prédikációt, igen szépen, lelkesen. A 

gyülekezet ismertebb énekeket kapott, s úgy szépen hangzottak zsoltáraink és dicséreteink, mindenki 

bekapcsolódott az éneklésbe.  

November közepén rosszindulatú kiütést kaptam a „Canada Pool” fürdőben és ez adta meg a végleges 

elhatározást arra, hogy lemondjak szolgálatomról jó négy és fél évtized után, fájdalommal.  

Nem vagyok művész a zongorán és az orgonán, de úgy érzem, hogy szolgálatom eredményes volt, melyet 

az is igazol, hogy a negyvennyolc év alatt két hosszabb kiesésem után a gyülekezet mindkét alkalommal 

visszahívott szolgálni. Visszajöttem örömmel és azóta is vagyok - illetve voltam.  

Legyen továbbra is az Úr áldása ezen a kis gyülekezeten! Legyünk egy nagy család, legyünk 

mindannyian testvérek ebben az egyházban, krisztusi szeretetben! 

                                        Tisztelettel: Máté István, kántortanító 

 
                

A felvételeket  

Lelkes Ilonka 

készítette  
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A Bethlen Kata Női Kör jelentése, 2014 
 

Hiszem, hogy Krisztus iránti elkötelezettséggel dolgozunk közösségünk fennmaradásáért, 

anyanyelvünk megőrzéséért, hogy gyermekeink, unokáink továbbvihessék e csodálatos 

örökséget!  

Az Úr ismét velünk volt, vezérelt bennünket tennivalóink sikeres végzésében. 

Visszagondolok arra, hogy az elmúlt évben rendezett bazárok, piknik, ünnepi ebédek és 

még sok-sok más dolog végzéséhez mennyi munka kellett, hogy mindezt sikeresen 

megcsináljuk! E kicsiny csapat ismét jó évet zárt. A templomunk fenntartásához szükséges 

anyagiakhoz 2014-ben $19,000-al járultunk hozzá. Ez az összeg minden évben kevesebb, 

mert - mint a fentiekben említettem - egyre kevesebben vagyunk, akik ezen dolgozunk. 

Mindenkire több és több munka vár és bizony fáradékonyabbak lettünk, de nem 

csüggedünk! Mert az Úr velünk, akkor ki ellenünk?  

Isten áldását kérem minden segitő kézre (hurka-kolbász, sütemény készítés, mosogatás, 

mosás vagy asztalterítés), hogy ezután is lgyen kitartás, béke és szeretet köztünk.  

Köszönet minden kedves vendégünknek, hogy látogatták rendezvényeinket, 

adományaikkal segitették templomunk fennmaradását.  

Az Úr hűsége és szeretete örökké valünk van!  

Faragó Kati – a Női Kör elnöke 
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2014-ben 
 

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”. Zsoltárok 90:12 

 

Salamon nagyon bölcs volt, Istentől nem kért mást, csak 

bölcsességet. Tudta, hogy az sokminden jóra használható. 

Szükség van bölcsességre a gyermekeknek, de ugyanúgy a 

felnőtteknek is. Nap mint nap újabb, soha nem gondolt 

kihívások, helyzetek előtt állnak, amikor a bölcsesség 

nélkülözhetetlen a jó döntéshez. S úgy veszem észre, 

nemcsak a pap, de a papné is holtig tanul, s ennek ellenére 

még mindig olyan sokmindent kell megértenie. Például, 

hogy hogyan lehet jól „odaszeretni” a templom küszöbét 

átlépő gyermekeket Jézus közelébe.  

Hálát adok Istennek, mert: 

1. Sok - összehasolítva más gyülekezettel -, igen sok 

gyermek lépett be templomunk ajtaján 2014-ben.  

2. Áldozatkész gyermekmunkásokat és tanárokat rendelt ki. A vasárnapi iskola egyik csoportját 

Dobos Andrea és Kovács Ica vezette. A másik csoportot Kiss Edit és jómagam vezettük. A magyar 

iskolai órákat négy csoportban Dr. Mészáros Margit, Szamosközi Tünde, Tamás Csilla és jómagam 

tartottuk.   

3. Fantasztikus anyák-napi, és apák-napi, tanévzáró, valamint karácsonyi műsor szem és fültanúi 

lehettünk. A gyermekek felkészülten, és jó magaviselettel járultak hozzá az ünnepek 

színvonalához. A szülők a díszletek elkészítésével tették még ünnepélyesebbé az alkalmakat. Az 

apák napi és tanévzáró műsor, valamint a karácsonyi műsor létrejötte rengeteg áldozattal járt 

Szamosközi Tünde tanárunknak, akivel öröm volt minden alkalommal együtt dolgoznunk.  

4. A színpadunk felújítását megálmodtuk és az Úr segített ebben a szándékunkban is. Voltak, akiket 

adakozásra, árubeszerzésre, szerelésre, karbantartó, felújító munkálatok végzésére buzdított. 

Nagyon hálásak vagyunk segitőkész szolgálatukért.  

5. Hálás vagyok, hogy a Magyar Állam figyel a tengerentúli, magyarságukra büszke honfitársaira is. 

Éppen ezért évente egy ösztöndíjas segítheti magyar kultúránkat fenntartani. Idén Katona Olívia 

ösztöndíjas szervezte meg az anyák napi műsort, s emellett a táborban több ösztöndíjas is részt vett, 

így gyermekeink nagy biztonságban egy héten keresztül részesülhettek hittanoktatásban, és intenzív 

magyar nyelvoktatásban fiatal felnőttek körében.  

6. Hálás vagyok, hogy a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség vezetői állandó, stabil 

segitségnyújtásukkal és támogató tanácsaikkal mindig rendelkezésemre álltak, hogy 

lehetőségeinkhez képest mindig a legtöbbet nyújtsuk a gyermekek lelki, szellemi fejlesztéséhez.  

7. Hálás vagyok, hogy elindíthattunk egy új programot is. Ha valami új dolog történik, az mindig 

arról tanúskodik, hogy élet, fejlődés van. Az egészen pici, egytől hat éves korúak foglalkoztatására 

gondolok. Ifjabb Szamosközi Erzsike vállalta, hogy a karácsonyi próbák ideje alatt a 

legkissebbeknek is tanít valamit, hogy ők is okosodjanak, építsenek kapcsolatot egymással, részesei 

lehessenek a templomi közösségnek. Nagyon köszönjük gyümölcsöző munkáját! Ezt szeretnénk 

folytatni, hogy a többi édesanya segitségével megvalósulhasson, hogy hétről-hétre az 

istentiszteletekről kisétáló legkisebbek is együtt játszhassanak, tanulhassanak, építve templomi 

közösségünket - már az alapoktól.  

Kérek mindenkit a közös imádságért, hogy a gyermekekkel foglalkozók kellő bölcsességet kapjanak az 

Úrtól, hogy a rájuk bízottak felé tudják Isten szeretetét közvetíteni, hogy Jézusban megtalálják a teljes 

életet, s velük együtt tudjuk Isten egyházát még erősebbé és nagyobbá tenni!  

 

Szigeti Márta  

Pedagógus 
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Beszámoló a weblapjainkról 
 

1. 2014 június óta működik gyülekezetünk megújult weblapja:  

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/ 

 

   
 

Az elmúlt évben a szerkesztéssel együtt 1500 klikkelés történt. A weblapot 10 országból tekintették meg. 

Elértük, hogy egyházunk már ezen a linken is megtalálható az első oldalon a google keresőben. Ez fontos 

előrelépés abban, hogy könnyen ránk találjanak. Úgyszintén fejlődést jelent a külvilággal való 

kapcsolattartás szempontjából, hogy a weboldalunkhoz facebook oldalt is csatlakoztattunk, ami látható az 

egyes menüpontoknál is. A weboldalunkról még el lehet jutni a presbitérium hírlapjára és a Nt. Szigeti 

Miklós blogjára a blogjaink menüpontból. A lap további menüpontjaihoz útmutató a Site Map-ben 

található.  

 

2. Nt. Szigeti Miklós blogján, igehirdetések, cikkek, írások találhatók, melyek folyamatosan bővülnek: 

https://vanemre1955.wordpress.com/ 
 

3. A presbitérium hírlapja továbbra is működik, aktuális beszámolókkal: 

http://emrepresbiterium.wordpress.com/ 

Az engedélyezett ingyenes tárhelyméret: 3,072 MB, ebből felhasználtunk 688.34 MB-ot (22%) Az 

oldalon képekkel illusztrálva megtalálható a használati utasítás az “About” főmenű második almenüjében 

(Instruction En/Hu), pdf. formátumban. Állandó jelleggel megtalálható az éves naptár a programjainkkal, 

melyhez az “About” főmenű “Naptár/Calenadar” almenüjében lehet hozzáférni. 

 

Hiszem, hogy az intereneten való megjelenés gyülekezeti életünk épülésére szolgál, kérem a testvéreket, 

látogassák rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében az oldalainkat. Terveink szerint a jövőben élő 

felvétellellel is szeretnénk bővíteni a szolgáltatást. Az interaktivitás területén szükségét látjuk a nagyobb 

aktivitásnak. Kérjük a testvéreket, hozzászólásaikkal tegyék még élőbbé a honlapjainkat! 

Dr. Mészáros Margit, presbiter, szerkesztő 

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
https://vanemre1955.wordpress.com/
http://emrepresbiterium.wordpress.com/
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Tervezett rendezvényeink  
2015. évben 

 
Január 4. vasárnap – Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás.                                           

 

Január 25. vasárnap -  60 év hálaadó istentisztelet. 

 

Február 15. vasárnap –  Gyülekezeti Közgyűlés.  

 

Február 22. vasárnap –  Böjt első vasárnapi úrvacsoraosztás. 

 

Március 14. szombat –  Tavaszi Bazár. 

 

Március 29. virágvasárnap –  Virágvasárnap, missziói ünnepi ebéd és csendesnap.  

 

Április 3. nagypéntek –  Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 

 

Április 5. húsvétvasárnap – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 

 

Április 26. vasárnap - Egyházunk 60 éves hálaadó ünnepe Dr. Ódor Bálint nagykövet úrral.  

 

Május 5. kedd - Egyázmegyei (Westminster Presbytery) gyűlés templomunkban. 

 

Május 10. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 

 

Május 14. áldozócsütörtök – Jézus mennybemenetelének ünnepe, istentisztelet. 

 

Május 24. pünkösdvasárnap –  Úrvacsoraosztás.  

 

Június 21. vasárnap –  Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség. 

 

Július 26. vasárnap –  Piknik a templomban. 

 

Augusztus 23. vasárnap –  Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 

 

Augusztus 31. hétfőtől – szeptemben 5 szombatig – Gyermektábor a Körösi ösztöndíjasokkal. 

 

Szeptember 20. vasárnap –  Magyar és Vasárnapi Iskola évnyitó ünnepség. 

 

Október 4. vasárnap –  Gyülekezeti csendesnap. 

 

Október 25. vasárnap –  Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. 

 

November 1. vasárnap –  Ünnepi ebéd - Ft. Steinbach József dunántúli református püspök. 

 

November 28. szombat – Őszi-téli bazár. 

 

November 29. Advent első vasárnap –  úrvacsoraosztás. 

 

December 20. Advent 4. vasárnap –  ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 

 

December 25. péntek –  Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 

 

December 27. vasárnap -  óévzáró istentisztelet. 
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Templomkarbantartás 

 
Németh Zoltán presbiter, templomunk műszaki gondnoka felsorolása alapján hálaadással jelentjük azokat 

a karbantartási munkálatokat, fejlesztéseket, amelyek megvalósultak az elmúlt években, s amelyek által 

templomunk szépül, állaga megóvása biztosított. Erősebben kiemelve azok a munkálatok, amelyeket 2014-

ben végezhettünk el. 

 

- Templom külső, alsó borításának cseréje. 

- Fa ablakkeretek, szegőlécek aluminium borítása.  

- Templomajtók felújítása. 

- Színpad felújítása: hátsó fal felújítása, festés, új függöny és függönytartó, világítás, 

hangszórók, mikrofonok cseréje. 

- A mozgáskorlátozottak részére meglévő elektromos emelő székhez új rámpa készítése.   
- Templomi fűtéskatán cseréje. (2013 december) 

- Konyha fetése, plafon felújítása. (2013) 

- Színpad melletti óvodás-terem felújítása. (2013) 

- Teplomablakok cseréje. (2013) 

- Templom belső festése. (2013) 

- Templompadok festése. (2013) 

- Projector vásárlás istentiszteletekre (2013) 

- Istentiszteletek előtti harangszó megvalósítása, lejátszó és hangszórók felszerelése. (2013) 

- Főbejárati tábla kicserélése (2013) 

- Iskolai bútorok, új asztalok beszerzése. (2013, a Kálvin Oktatási Szövetség beruházása) 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

Gyülekezeti közgyűlés, 2014 február 16, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 

Jelen van 31 fő. 

 

1. Gyülekezeti élet – képekben. 

2. Lelkipásztor imával nyitja a gyűlést, gyülekezeti ének. 

3. Jegyzőkönyvek: 2013 február es október (presbitervalásztás) jóvahagyása: Németh / Herczeg / 

elfogadva. 

4. Gyülekezeti beszámolók, lelkipásztor értékelése: fiatalok kevesebbet járnak, beszélgetés, hogyan  

    lehetne őket visszahozni. A következő keresztyén bálon beszélni róla. Dobos Andrea: nem     

    tudatos az emberekben, hogy munka van a közösségi élettel. 

    Máté István: a) össze kellene hozni a két református gyülekezetet, igy kevesen vagyunk; 

    b) újítast javasol: rövidebb igehirdetés, több éneklés, esetleg szavalat kellene a szertartás alatt, 

    a gyermekeknek rövidebb órákat tartani. Herczeg Kati: a másik két magyar gyülekezet is fogy. 

    Szigeti Márta: több bizonyságtétel kellene, a gyermekeket be lehetne vonni versmondással; 

    legyen felelőssége a tagoknak különböző feladatkörükben, több figyelemfelkeltő program legyen. 

    Balatoni Berta: szeretettel forduljunk egymás felé, a fiatalokat őket érdeklő prgramokkal hozzuk  

    ide, adjunk nekik felelősséget, énekeljünk többet, vegyenek részt a közös munkában.  

    Szigeti Miklós: a tagok jobban figyeljenek egymásra, törődjenek egymással. 

    Kollár Zoltán: a gyermekeknek túl hosszú a két órás program, a játékos foglalkoztatás segitene, 

    ez elsősorban a szülőkön múlik, ők kell irányitsák, jobban fegyelmezzék a gyermekeket. 

    Faragó Kati: a szülőket jobban be kell vonni ebbe a témába, beszélgetni velük. 

    Dobos Andrea: szülői értekezletet javasol. Szőke Szabolcs: kevés az érdeklődés a szülők részéről. 

    Zathureczky Csilla: többen bekapcsolódnának a közös munkába, tudatosítani kell a szülőkben is 

    és a többi tagokban is, hogy milyen tevékenységekkel jár a gyülekezeti élet. Vállalja, hogy a 

    hirdetőtáblára kifüggeszti a gyülekezeti munkák listáját, leirását. Segitséget kér a   

    beteglátogatáshoz. 

    Zathureczky Péter: érték, hogy akik itt vannak, törődnek, de a többiek részéről is több fegyelemre  

    volna szükség. Péter vállalja, hogy a vasárnapi szolgálatosok (perselyezés) listáját intézi.  

    Németh Zoltán: próbáljuk megvalósítani az elhangzott ötleteket, kezdjünk el dolgozni rajta. 

    Balatoni Gyula megköszöni a gyülekezetnek a betegségük alatt küldött jókivánságokat. 

4.2. Beszámolók együttes elfogadását javasolja Németh Z., támogatja Máté I., megszavazva 

    Beszámoló-füzet elfogadását javasolja Márton I., támogatja Balatoni Gy., elfogadva. 

4.3. Vagyongondnokok megválasztása: Demeter Zoltán, Kollár Zoltán, Márton János és Németh Eszter. 

Javasolja Faragó Kati, támogatja Herczeg Kati, megszavazva.  

4.4. Gyülekezeti ellenőrök: a Presbiterium javasolja Géczi Enikőt és Pál Árpádot, Faragó K. megsz. 

4.5. Költségvetés: Kollár Oti: a Női Kör eredménye külön van könyvelve, de segítségével  

pozitívan zártuk a 2013-as évet, a kisebb létszám és a gazdasági válság ellenére. Németh Zoltán 

megjegyzi, hogy a felújításokat a parókia árából, az arra a célra elkülönített összegből végeztük el. 

4.6. “Presbyterian Sharing”: missziós szolgálatra hozzájárulás az Egyhazmegyének $1300.00  

(egyezer háromszáz), presbitérium javasolja, megszavazva. 

4.7. Gyülkezeti gondnok választása: Németh Z.-t javasolja Faragó K. vállalja, megszavazva. 

Kazáncsere indokolt volt, megette a rozsda, egy év alatt közel $200.00 (kettőszáz)-t sporoltunk. 

A másik két kazánt akkor cseréljük, amikor kaphatunk rá támogatást (“Government Gant”). 

Lelkipásztor köszönetet mond az eddigi szolgálatokért és buzdít a továbbiakra. 

Paksi Gyula bácsi köszöni a támogatást, látogatásokat betegsége alatt. 

 

Gyűlés vége du 3 óra. 

 

Nt. Szigeti Miklos, lelkipásztor                                     Zathureczky Csilla 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

 

Pénzügyi Kimutatás – 2014 december 31 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

 
 

BETHLEN KATA  

Női Kör kimutatása - december 31. 2014 

 

BEVÉTEL:      KIADÁS: 

 

Nyitóegyenleg  15,484.71     

(2013 évben        

kimutatott hiány     - 12,171.13                  

     3,313.58) 

Bazárok, piknik,    Bazárok, piknik, ebédek,  

ebédek,bál,      gyülekezetnek, 

adományok   27,532.50   gyermekeknek átadott pénz  40,668.80 

___________________________________________________________________________ 

                                 

Teljes bevétel  43,017.21            Teljes kiadás               40,668.80 

__________________________________________________________________________ 

          

                                             Teljes bevétel           43,017.21  

            Teljes kiadás          40,668.80  

         

            Könyv és bank           

            kimutatás                    2,348.4 

 
 

 

 


